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Keski-Suomen kuntien ilmastotietopaketti

Tausta

• Tietopakettiin on koottu ilmastotyöhön 
ja KHK-päästöihin liittyvää tietoa Keski-
Suomen kuntien päätöksenteon tueksi

• Tietopakettia päivitetään tarpeen 
mukaan, palautetta voi antaa: 
suvi.bayr@keskisuomi.fi

• Tietopaketti on luotu osana Keski-
Suomen liiton vetämää, YM rahoittamaa 
Maalaisjärkielämää –hanketta
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Sisältö

• Osa 1. Päästöt ja tavoitteet 

• Osa 2. Kunnan rooli, ilmastojohtaminen ja 
verkostot 

• Osa 3. Työkaluja kunnan ilmastotyöhön

mailto:suvi.bayr@keskisuomi.fi


Ilmasto- eli kasvihuonekaasupäästöjen seuranta

• SYKE tarjoaa kunnille ja maakunnille ilmaisen päästölaskentatyökalun:  
https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/

• Sisältää kasvihuonekaasu (KHK)-päästöt vuodesta 2005 alkaen. Uusimmat tiedot päivitetään 
vuosittain

• Kuntien KHK-päästöt on laskettu Alas-mallilla. Laskentatapa on käyttöperusteinen. 
Lähtökohtana on alueen tuotantoperusteiset päästöt, mutta osa päästöistä lasketaan 
kulutuksen perusteella. Tietoa laskentatavasta löytyy täältä: https://hiilineutraalisuomi.fi/fi-
FI/Paastot_ja_indikaattorit/Kuntien_ja_alueiden_kasvihuonekaasupaastot/Paastolaskennan_me
netelma(50082).
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Keski-Suomen päästöt (kaikki päästöt)
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Lähde: https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/



Keski-Suomen päästöt (Hinku-laskenta)
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Lähde: https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/



Keski-Suomen päästökehitys verrattuna koko 
Suomen päästöihin (Hinku-laskenta)
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Keski-Suomen 
kuntien päästöjen 
(Hinku-laskenta) 
ja kaikkien 
Suomen kuntien 
KHK-päästöt ovat 
laskeneet hyvin 
samaa tahtia 
vuodesta 2005 
vuoteen 2019. 



Keski-Suomen päästöjen jakautuminen 
verrattuna koko Suomeen (Hinku-laskenta)

12.10.2021 7

Verrattaessa Keski-
Suomen kuntien 
päästöjen (Hinku-
laskenta) 
jakaantumista koko 
maan kuntien 
vastaavaan suuria eroja 
ei nähdä. Teollisuudella 
ja maataloudella on 
Keski-Suomessa koko 
maata pienempi osuus 
ja tieliikenteellä koko 
maata suurempi osuus 
päästöistä.

Lähde: https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/



Keski-Suomen päästöjen jakautuminen 
verrattuna koko Suomeen (kaikki päästöt)

Verrattaessa Keski-
Suomen kuntien 
päästöjen (kaikki päästöt) 
jakaantumista koko maan 
kuntien vastaavaan, 
suurimmat erot ovat 
kulutussähkön ja 
tieliikenteen suurempi 
osuus Keski-Suomessa 
kuin koko maassa sekä 
teollisuuden pienempi 
osuus Keski-Suomessa 
kuin koko maassa
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Jyväskylä 39,8 %
Jämsä 8,2 %
Laukaa 7,0 %
Äänekoski 6,5 %
Saarijärvi 5,0 %
Keuruu 4,5 %
Pihtipudas 3,4 %
Viitasaari 3,1 %
Hankasalmi 2,9 %
Muurame 2,7 %
Joutsa 2,6 %
Karstula 2,6 %
Petäjävesi 1,8 %
Konnevesi 1,6 %
Uurainen 1,6 %
Kinnula 1,3 %
Kyyjärvi 1,3 %
Toivakka 1,1 %
Multia 1,0 %
Kannonkoski 0,9 %
Kivijärvi 0,8 %
Luhanka 0,5 %

Keski-Suomen päästöjen jakautuminen 
kunnittain (Hinku-laskenta)



Kuntien päästökehitysskenaario

• SYKE tarjoaa kunnille työkalun, jolla voi tarkastella oman kunnan mahdollisia KHK-
päästövähennysten tulevaisuuspolkuja. 

• Skenaariotyökalu löytyy täältä: https://skenaario.hiilineutraalisuomi.fi/

• Pohjaksi jokaiselle kunnalle on luotu oma perusskenaario ja työkalun avulla kunta voi tutustua 
erilaisten lisäpäästövähennystoimenpiteiden vaikutuksiin päästöjen vähentämisessä. 

• Laskenta perustuu käyttöperusteiseen Alas-malliin, menetelmään voi tutustua tarkemmin 
täällä: https://www.hiilineutraalisuomi.fi/fi-
FI/Paastot_ja_indikaattorit/Kuntien_paastojen_skenaariotyokalu
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Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen 
tavoitteet eri tasoilla

• Globaali tavoite

• Pariisin ilmastosopimus: lämpenemisen rajaaminen alle 2 asteen

• EU 

• Hiilineutraalius 2050

• Suomi

• Hallitusohjelma: Hiilineutraalius 2035

• Keski-Suomi

• Ilmasto-ohjelma 2030: -40 % 2005->2030

• Tavoite päivitetään maakuntastrategian päivitystyössä 2021
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